
Definícia
Vyvýšený záhon je kontajner siahajúci nad 
povrch zeme, ktorý je naplnený kvalitnou 
hlinou. Nemáva vrchný kryt a častokrát ani 
spodný diel. Využívame ho na pestovanie 
rastlín, preto býva umiestnený na slnečnom 
mieste. Rastliny sa vďaka kvalitnej hline 
ľahšie zakoreňujú a rýchlejšie rastú, burine 

sa kvôli 

vyvýšeniu darí menej a pri starostlivosti o 
rastliny vo vyvýšenom záhone si šetríme 
naše kolená aj chrbticu.  

Postup
Ideálnym materiálom na výrobu vyvýšeného 
záhonu sú chemicky neošetrené drevené 
dosky s hrúbkou aspoň 5 cm (pozor na 
nalakované dosky, ktoré môžu byť jedovaté). 
Môžete však využiť aj tehly, kameň, oceľový 
plech alebo betónové tvárnice. Ak využijete 
tehly alebo tvárnice, nezabudnite, že tie 
budú postupne zvyšovať pH pôdy, čo sa 

niektorým rastlinám nemusí páčiť. Pri 
stanovení rozmeru záhona myslite 

na komfortnosť pri starostlivosti o 
rastliny. Odporúčaná veľkosť je 1,2 
x 4 metre. Výška záhona môže byť 
rôzna, minimálne by však mala byť 
30 cm nad povrchom zeme. 

Ak si chcete na školskom dvore vypestovať vlastnú zeleninu alebo ovocie, ideálnym 
riešením sú vyvýšené záhony. Dajú sa zhotoviť relatívne jednoducho a ich údržba je 
nenáročná. Do pestovania rastlín a starostlivosti o záhony môžete zapojiť žiakov od 
najnižších ročníkov až po tínedžerov. Deti sa môžu naučiť fakty o rastlinách, získajú 
zručnosti pri pestovaní, vyskúšajú si pocit zodpovednosti a osvoja si princípy zdravého 
stravovania. Kreatívni matematikári môže deťom zadať úlohu na vypočítanie potrebného 
množstva semien či obsahu hliny. Výtvarníci môžu skúsiť maľovanie hlinou alebo 
dopestovanými prírodnými farbivami. Možností využitia vyvýšených záhonov vo vyučovaní 
je skrátka neúrekom.  
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Pre umiestnenie záhona vyberte miesto, 
na ktoré svieti slnko aspoň 6 až 8 hodín za 
deň. Pôdu pod záhonom zrýľujte a odkopte 
do hĺbky 15 až 20 cm. Do vyhĺbenej a 
zarovnanej jamy umiestnite konštrukciu 
záhona a zvonka k nej dohrabte hlinu a 
zarovnajte. Približne každého pol metra 
zatlčte do zarovnanej hliny kolíky, aby sa 
dosky záhona neprehýbali. Ak chcete predísť 
neželanej návšteve krta alebo hrabošov, 
uložte na dno králikárske pletivo s jemnými 
očkami. Následne dno vysteľte kartónom. 
Ak je to možné, vyhýbajte sa plastovým 
fóliám, vaša úroda tak bude zdravšia.

Dalším krokom je naplnenie záhonu. 
Dajte si mimoriadne záležať na tom, čo do 
vytvorenej konštrukcie nasypete. Od toho 
bude závisieť váš pestovateľský úspech 
aj zdravotná nezávadnosť vašej úrody. 

Začnite malými konárikmi alebo 
väčšími rastlinnými zbytkami (pozor 
na invázne rastliny). Tie prekladajte 
preosiatou zeminou, ktorú ste získali 
pri hĺbení základov pre vyvýšený záhon. 
Nasleduje vrstva jemnej hliny a poslednou 
vrstvou (aspoň 15-20 cm) je kompost. 
V priebehu času bude zemina postupne 
usadať, preto buďte pripravení na dopĺňanie 
kompostu. Takáto základňa živín by mala 
vydržať asi päť až šesť rokov, potom bude 
potrebné záhon vyprázdniť a celý postup 
jeho naplnenia zopakovať. V prvom roku 
bude váš záhon obsahovať veľkú zásobu 
živín a tiež teplota v jeho vnútri bude vyššia. 
Takýto stav vyhovuje plodovej zelenine, 
napríklad paradajkám, paprikám, uhorkám... 
Od tretieho roku vymeňte plodovú zeleninu 
za koreňovú alebo listovú, prípadne za 
bylinky, ktoré sú na živiny menej náročné.
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Tipy

• Počas horúcich jarných a letných dní kompost v záhone rýchlejšie preschne a je potrebné ho viac 
polievať. Ak sa chcete tomuto vyvarovať, nasypte okolo rastlín slamu alebo mulčovaciu kôru. 

• Častým škodcom v záhrade bývajú slizniaky. Ak chcete rastliny ochrániť, pripevnite na vrchnú 
časť záhona dosku, ktorá bude prečnievať smerom von. Prípadne posypte okolie záhonu pieskom. 


